
M Ě S T O   K U Ř I M  
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 05/2004 konaného dne 1. 6. 2004  

 
Přítomni :  
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, Ing. 
Miloš Krupica, Dr. Ing. Jiří Marek (přišel později), Květoslava Múčková, RNDr. Igor Poledňák (přišel později), 
Ing. arch.Vladislav Růžička (odešel v průběhu zasedání), Ing. Drago Sukalovský, Vladislav Zejda. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluven: Ing. Jaromír Němec 
Hosté: J. Dzuriš – ČSAD Brno - město 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, přítomno 14 členů zastupitelstva (ZM), zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Později se dostavili Dr.I.Poledňák a Dr.J.Marek. 
 
 
Návrhová komise: Ing. M. Krupica a L. Kincl 
Hlasováno: pro všichni přítomní  
Ověřovatelé zápisu: J. Brabec a Ing. M. Kotek 
Hlasováno: pro 13, zdržel se 1 
 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 24. 5. 2004 
2. Majetkoprávní úkony a bytové agenda 
3. Podnět ke změně č. VIII územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi, 
4. Doprava 

- Integrovaný dopravní systém JMK 
- Smlouva o dotaci autobusové linky Kuřim – Brno. 

5. Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za r. 2003  
6. Výsledky hospodaření města k 31. 3. 2004 
7. Finanční záležitosti 

- Rozpočtová opatření 
- Inventarizace majetku města k 31. 12. 2003 
- Uplatněný podnikatelský OBOLUS  

8. Fond na podporu bytové výstavby – vyhlášení výběrového řízení 
9. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
10. Schválení agendy spojené se vstupem města do mikroregionu 
11.Dohoda o narovnání s BVK, a.s. 
12. Různé 

- Rozpočtové opatření – uznání závazku vůči BVK 
- Odpověď na interpelaci Dr. Poledňáka 

Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 24. 5. 2004 
Předkládá starosta, vyřizuje tajemník. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
K uvedenému datu je nesplněno jedno usnesení č. 1199/2003: ZM schvaluje výkup pozemku parc.č. 11/1 k.ú. 
Kuřim (bývalé zahradnictví) za max. ½ úřední ceny z majetku Statutárního města Brna. OMP, OIRR, 31. 3. 
2004. 
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Městu Brnu se nepřehlásil žádný zájemce a případ bude předložen orgánům města Brna k dalšímu rozhodnutí. 
OMP bude záležitost sledovat. 
 
Přijaté usnesení: 1078/2004 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 31. 5. 2004. 
Hlasováno pro 14  
 
 
 
2. Majetkoprávní úkony a bytové agenda 
 
2.1. Manželé Jana a Kasim Al-Dury, Kuřim, Zborovská 886 – schválení odprodeje části 
pozemku parc. č. 2086/1 k.ú.Kuřim o výměře 12 m2 
Příl. čís. 1A, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Po provedené rekonstrukci, dostavbě objektu bývalé hydroforové stanice a následném zaměření bylo zjištěno, že 
původní cihelné oplocení objektu včetně betonové zídky nebylo vybudováno na hranici pozemku a tudíž došlo 
k tomu, že rekonstruovaný objekt (na místě původní zahrady a části zastavěného pozemku – podzemní stavby 
technologického zařízení) z části zasahuje do parkoviště na pozemku parc. č. 2086/1 – dle geometrického plánu 
číslo 1734-368/2003 ze dne 6.10.2003 díl „c“ o výměře 12 m2. Předmětem převodu tudíž nebudou původně 
schválené pozemky a to parc.č. 2080 o výměře 144 m2 a poz. parc. č. 2081 o výměře 319 m2 (výměra celkem 
463 m2), ale dle citovaného geometrického plánu : 
pozemek parc. č. 2080/1 o výměře 71 m2 
pozemek parc. č. 2080/2 o výměře 144 m2 
pozemek parc. č. 2081 o výměře 260 m2 
Celková výměra odprodávaných pozemků činí : 475 m2.  
      
S poukazem na shora uvedené je třeba (v souladu s ust. § 39 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění) schválit 
adresný záměr a následný odprodej části pozemku parc. č. 2086/1 k. ú. Kuřim ozn. dle GP číslo 1734-368/2003 
ze dne 6.10.203 jako díl „c“ o výměře 12 m2, který se slučuje do parc. č. 2080/2. 
 
Diskuse:  
L.Kincl: navrhuje pro příště neupřesňovat při schvalování záměrů na odprodej pozemků přesnou výměru, stačí 

uvést parcelní číslo – tím se předejde těmto opravám. O jakou výměru se cca jedná by bylo uvedeno 
v materiálech pro jednání ZM a v zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

J.Herman: nesouhlasí, m2 by se měly uvádět. 
J.Brabec: souhlasí s návrhem p.Kincla. 
 
Přijaté usnesení: 1079/2004 - ZM schvaluje v návaznosti na usn. ZM číslo 1116/2003 ze dne 27.5.2003 

adresný záměr odprodat manž. Janě a Kasimu Al-Dury část pozemku parc. č. 2086/1 
k.ú.Kuřim, ozn. dle geometrického plánu číslo 1734-368/2003 ze dne 6.10.2003 jako díl „c“ 
o výměře 12 m2 za cenu 500,- Kč/m2 pozemku. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
2.2.  
Výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikacemi dle obecně závazné vyhlášky 
Města Kuřimi ze dne 26. dubna 1999 č. 1/99 o majetkoprávním vypořádání s vlastníky 
pozemků pod stavbami místních komunikací 
Příl.. čís. 2, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP: 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi navrhuje vyhlásit výběrové řízení na výběr z cenových nabídek na výkup 
pozemků pod místními komunikacemi dle obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi ze dne 26. dubna 1999 č. 
1/99 o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních komunikací. Vyhláškou je 
stanoveno, že výběrové řízení se má konat nejméně jedenkrát ročně. Hodnota vyčleněných finančních prostředků 
v rozpočtu pro letošní rok činí 100.000,- Kč. Odbor majetkoprávní eviduje ke dni 20. 5. 2004 tři nabídky na 
odprodej pozemků v celkových nákladech cca 20.000 Kč (znalecký posudek, návrh na vklad do KN, daň 
z převodu nemovitosti). Výběrového řízení, které spočívá v podávání cenových nabídek se může zúčastnit každý 
vlastník pozemku, jehož návrh je evidován alespoň patnáct dnů přede dnem konání výběrového řízení.  
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Přijaté usnesení: 1080/2004 - ZM vyhlašuje výběrové řízení na výběr cenových nabídek na výkup pozemků 
pod místními komunikacemi dle obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi ze dne 26. dubna 
1999 č. 1/99 o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních 
komunikací na den 23. 6. 2004 v 16:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ v Kuřimi, 
Jungmannova 968. Pro výkupy uskutečněné na základě tohoto výběrového řízení jsou 
vyčleněny finanční prostředky do výše 100.000,- Kč. 

Hlasováno pro 14 
 
 
2.3.  
Směna pozemků v průmyslové zóně Blanenská 
Příl. čís. 3A – C, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OIRR. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
OIRR předkládá návrh na směnu pozemků se společností Vaillant, spol. s r. o., v průmyslové zóně Blanenská. 
Město Kuřim má již od roku 2000 závazek dle směnné smlouvy o vyrovnání pozemků o výměře 2 641 m2. 
Jednalo se o směnu pozemků pro retenční hráz. V doloženém geometrickém plánu je navržena směna pozemků 
tak, aby vznikly městu i spol. Vaillant spol.s r. o., spol. s r. o. ucelené pozemky a zároveň byla respektována 
návrhová komunikace propojení ul. Blanenské do Záhoří dle zpracované studie, podle které bude provedena 
změna územního plánu. Schválený záměr byl v souladu s ustanovením § 39-41 zákona 128/2000 Sb. v platném 
znění vyvěšen a dne 26. 5. 2004 sejmut bez připomínek. Na pozemku se nachází řad splaškové kanalizace. Ve 
smlouvě je zakotven závazek pro firmu, která nově vzniklý pozemek koupí, o zřízení věcného břemene na 
stávající řad. 
 
Poznámka: 
Ing. Kotek: bylo již město kontováno nějakým zájemcem o scelený pozemek? 
Dr. Holman: ano, ale nechtěl být prozatím jmenován.  
 Doufá, že o pozemek bude mít zájem více firem, takže cena vzejde z výběrového řízení. 
 
Přijaté usnesení: 1081/2004 - ZM schvaluje směnu části pozemků parc. č. 2994/12 – díl c, 2994/13 – díl f, 

2994/14 –díl i, 2994/15 - díl k o celkové výměře 4 696 m2 (vlastník Město Kuřim) za část 
pozemků parc. č. 2994/1 a 2994/26 o celkové výměře 2 055 m2 (vlastník Vaillant spol. s r.o.) 
dle návrhu geometrického plánu čís. 1817-49/2004 ze dne 30.4.2004, bez cenového vyrovnání. 
Rozdílem ve výměrách - 2 641 m2 bude společnosti Vaillant spol. s r. o. vyrovnán závazek, 
který vyplývá ze směnné smlouvy uzavřené mezi Městem Kuřim a Vaillant, spol. s r. o., dne 
21. 12. 2000. Náklady spojené se směnou včetně úhrady daně z převodu nemovitostí ponesou 
strany rovným dílem. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
2.4. 
Odprodej bytových jednotek v domě s byty a nebytovými prostory Kuřim, Wolkerova 
čp. 947  
Příl. čís. 4A, B předkládá A. Matějíčková. 
Na základě návrhu překladatelky je materiál stažen z projednání. 
 
 
 
3. Podnět ke změně č. VIII územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi, 
Příl. čís. 5A předkládá A. Matějíčková, zpracoval a vyřizuje OIRR. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
OIRR města Kuřimi předkládá podnět k pořízení změny č. VIII ÚPn SÚ Kuřim : 
Změna spočívá ve funkčním využití pozemků p. č. 2743/2 a 2745/1 v k.ú. Kuřim - z plochy určené pro stávající 
komunikaci na plochu pro rozšíření veřejně prospěšné stavby č. 2 – „Rozšíření hřbitova a výstavba smuteční 
síně“ za účelem rozšíření příjezdové komunikace a zajištění dalšího přístupu na budoucí hřbitov. 
Změnou nebude omezen přístup k přilehlým soukromým pozemkům. 
 
Poznámka: 
Ing. Kotek: dotaz, zda zůstane zachována cesta k ul. Luční. 
Starosta: ano 
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Přijaté usnesení: 1082/2004 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny č. VIII ÚPn SÚ Kuřim - změna 

funkčního využití pozemků p.č. 2743/2 a 2745/1 v k. ú. Kuřim z plochy určené pro stávající 
komunikaci na plochu pro rozšíření veřejně prospěšné stavby č.2 – „Rozšíření hřbitova a 
výstavba smuteční síně“ za účelem rozšíření příjezdové komunikace a zajištění dalšího 
přístupu na budoucí hřbitov. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
 
4. Doprava 
4.1.  
Integrovaný dopravní systém JMK 
Příl. čís. 6A a B, zpracoval a předkládá Ing. M. Kotek. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
IDS JMK byl nezávisle na vůli města spuštěn od 1. 1. 2004. Dopravní komise vzhledem k negativům, která IDS 
JMK Kuřimi přinesl (zejména výrazné snížení četnosti spojů mezi Kuřimí a Brnem, problematická doprava osob 
se sníženou pohyblivostí, problematická doprava do ÚAN Brno – Zvonařka, kritika jízdních řádů, ohled na 
stanoviska okolních obcí ve správním obvodu Města Kuřimi a další) až doposud nedoporučovala přistoupit 
k uzavření smlouvy o financování IDS. 
 Dopravní komise ale přesto od počátku roku monitorovala provoz IDS, shromažďovala a projednávala 
připomínky od obyvatelstva i okolních obcí a v posledních týdnech členové komise jednali s pracovníky Kordisu 
o zapracování nashromážděných připomínek do systému. Ze strany Kordisu je zřejmá snaha vyhovět 
požadavkům města, pokud tyto zapadají do Kordisem a JMK vytvořené koncepce IDS, jsou technicky a 
organizačně proveditelné a za podmínky, že se město bude podílet na nákladech spojených s prodloužením spojů 
tam, kde o to požádalo v rámci tzv. nadstandardu IDS. Při naplnění požadavků schválených dopravní komisí 
byla Kordisem vypočtená částka za tzv. nadstandard 149 171,-Kč pro období od 1. 7. do konce roku. Za standard 
by město mělo uhradit částku 455 900 Kč, součet obou částek činí 605 071Kč. 
 Na základě vstřícného jednání Kordisu k většině požadavků města a s přihlédnutím k možnostem města 
získat prostředky na financování dopravní infrastruktury města, dopravní komise na svém jednání dne 17.5. 2004 
doporučila, aby město Kuřim uzavřelo smlouvu o financování IDS včetně nadstandardu. Vzhledem k přípravě 
dalších etap IDS a financování dopravní infrastruktury z prostředků JMK a EU by se Kuřim v případě setrvání 
na negativním postoji k podobě IDS-JMK zřejmě připravila o nově uvažované spoje (ve směru Kunštát - Brno a 
spoje z obcí přecházejících do JMK z kraje Vysočina) i hypotetickou možnost získat dotační prostředky na 
financování dopravní infrastruktury města.  
 S přihlédnutím k výše uvedenému předkladatel doporučuje uzavřít smlouvu o financování IDS a 
negativa IDS omezit současným nasmlouváním tzv. nadstandardu IDS. 
Předkladatel doporučuje prozatím ještě posečkat se schválením konvence vzhledem k obstrukcím JMK 
k provozu neintegrovaných linek projíždějících přes naše město z kraje Vysočina a další postup koordinovat se 
stanoviskem obce Čebín, pro jehož dopravní obsluhu jsou tyto spoje významné.  
 Dopravní komise doporučila připravit pro možnost financování ze zdrojů EU a JMK tyto stavby 
dopravní infrastruktury: 

1. Prodloužení podchodu pod nádražím do ulice Dr. Vališe 
2. Výstavba autobusové zastávky poliklinika 
3. Výstavba autobusových zastávek Prefa, rozc. 
4. Výstavba obratiště autobusů na Podlesí 
5. Výstavba autobusových zastávek v blízkosti vznikajícího obchodního centra v jihovýchodním okraji 

města. 
 
Diskuse: 
Ing. Kotek: Firma Kordis přistoupila k podmínkám města vstřícně (jízdní řády, tarify). Proto navrhuje městu 

přistoupit k uzavření Smlouvy o financování IDS  
 Důvodem je rovněž možnost ucházet se o dotace na dopravu z fondů z EU. 
 Nadále není shoda s JMK na linkách z Vysočiny, na zajíždění linek alespoň do Králova Pole a na 

přímém spojení na autobusové nádraží na Zvonařce. 
 Problematika IDS byla projednána v dopravní komisi, aby byla eliminována negativa. Navrhuje, aby 

město schválilo připlatit si „nadstandard“ - ve výši 149.171,- Kč k uspokojení požadavků. 
Dr.Holman: poznamenal, že pokud by město ke konvenci nepřistoupilo, byly by zredukovány spoje na Podlesí. 
 

 4



Ing. Kotek předkládá pozměňující usnesení doplnit 2. usnesení schvalující přistoupení ke Konvenci o dodatek „ a 
vyzývá JMK, aby respektoval cíle této konvence.“ 

Ing.Sukalovský: je nadále proti přistoupení ke Konvenci. 
J.Brabec: je pro přistoupení ke konvenci a schválení smlouvy 
J.Herman: souhlasí s připojením ke konvenci, ale návrh Ing. Kotka a dopravní komise žádá zredukovat na body 

1 a 4. 
V.Zejda: navrhuje, aby se na invest. infrastruktury podílely i firmy, které staví na JV okraji města obchodní 

domy. Proto žádá, aby byl návrh Ing.Kotka schválen dle návrhu. 
Dr. Holman: zastávky nejsou v plánu – viz návrh Ing. Kotka - studie dopravní obslužnosti u obchod. centra je již 

vyprojektována a firmy zatím nepočítají s financováním autobus. zastávek. Zastávky u Prefy a 
polikliniky jsou projektově zpracovány.  

 
Hlasováno o pozměňujícím návrhu Ing. Kotka - doplnění usnesení: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přistoupení Města Kuřimi ke konvenci IDS JMK a vyzývá JMK, aby respektoval 

cíle této konvence. 
Hlasováno pro 3, proti 7, zdrželi se 4 – neschváleno. 
 
Přijaté usnesení: 1083/2004 - ZM schvaluje přistoupení Města Kuřimi ke konvenci IDS JMK 
Hlasováno pro 12, proti 2 
 
Přijaté usnesení: 1084/2004 - ZM schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem o zajištění financování 

systému IDS JMK včetně tzv. nadstandardu s finančním limitem pro Město Kuřim do výše 
610.000,- Kč. 

Hlasováno pro 12, proti 2  
 
V 19:15 odchází Ing.Růžička – 13 členů ZM. 
 
Hlasováno o protinávrhu Hermana: 
Návrh usnesení: ZM ukládá OIRR zpracovat projekt, popř. aktualizovat již zpracované studie staveb dopravní 

infrastruktury tak, aby mohla být následně a bezodkladně zpracována projektová dokumentace 
a získáno územní rozhodnutí pro tyto stavby: 

1.Prodloužení podchodu pod nádražím do ulice Dr. Vališe  
2. Výstavba obratiště autobusů na Podlesí 

Hlasováno pro 2, proti 1, zdrželo se 10 – neschváleno. 
 
V 19:17 se dostavil Dr.Poledňák – přítomno 14 členů ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá OIRR zajistit zpracování studií, popřípadě aktualizaci již zpracovaných studií staveb 

dopravní infrastruktury tak, aby mohla být následně a bezodkladně zpracována projektová 
dokumentace a získáno územní rozhodnutí pro tyto stavby: 

1.Prodloužení podchodu pod nádražím do ulice Dr. Vališe  
3. Výstavba autobusové zastávky poliklinika 
4. Výstavba autobusových zastávek Prefa, rozc. 
5. Výstavba obratiště autobusů na Podlesí 
6. Výstavba autobusových zastávek v blízkosti vznikajícího obchodního  centra v jihovýchodním 
okraji města. 

Hlasováno pro 6, proti 3, zdrželo se 5. 
 
 
4.2. 
Smlouva o dotaci autobusové linky Kuřim – Brno. 
Příl.. čís. 6, předkládá Ing. M. Kotek 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V souvislosti se zavedením systému IDS od začátku letošního roku a s nuceným rušením pro Kuřim nosných 
autobusových linek mezi Kuřimí a Brnem (především linek Braníškov –Brno a Tišnov – Drásov – Brno) se na 
sklonku loňského roku podařilo na JMK vyjednat možnost zachování spojů na lince Brno – Kuřim a možnost 
posílení linky 720 068 Brno – Býkovice s podmínkou, že tyto spoje nebudou dotovány JMK. Současně se 
podařilo dohodnout s dopravcem, že bude jezdit předmětné spoje první tři měsíce roku plně ve vlastní režii a 
následně se dohodne s městem na dalším postupu. Před cca 2 měsíci se dopravce obrátil na město se žádostí o 
dotaci těchto spojů částkou alespoň ve výši 300.000,- Kč s tím, že dokladoval ztrátu na těchto spojích cca 
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50.000,- Kč/měs. Celková ztráta byla dopravcem odhadnuta na 600.000,- Kč za kalendářní rok s tím, že 
300.000,- žádá od města Kuřimi, 100.000,- předpokládá získat od kuřimských průmyslových podniků a ztrátu ve 
výši 200.000,- Kč je schopen krýt z vlastních prostředků. 
 Členové dopravní komise se opětovně pokusili jednat se společností Kordis, zda by nemohla alespoň 
linku 720 050 v úseku Kuřim – Brno Královo Pole zařadit do IDS. Tato jednání dopadla neúspěšně. Dopravní 
komise, která se vyúčtováním ztrát zabývala, doporučila nedotovat a zrušit vysoce ztrátové ranní spoje na lince 
720 068 v úseku Lipůvka – Kuřim – Brno a doporučila dotovat alespoň méně ztrátové spoje na lince 720 050, 
které by i v nových podmínkách mohly být perspektivní, částkou 150.000,- Kč. 
 S ohledem na růst ztrát na neintegrovaných autobusových linkách je zřejmé, že většina našich obyvatel 
přijala nový Integrovaný systém JMK. Přesto doporučuji pokusit se zachovat alespoň část neintegrovaných spojů 
jako alternativu pro lidi, kterým z různých důvodů (např. tělesný handicap) cestování vlakem nevyhovuje, a 
navrhuje dotovat spoje linky 720 050 Brno – Kuřim částkou 150.000,- Kč. 
 
Diskuse: 
Dr. Holman: jmenované linky obsluhují jen velmi málo občanů Kuřimi, nesouhlasí s uvolněním 150 tis. Kč. 
Kotek: nesouhlasí s argumentací Dr. Holmana. 
Brabec: Táže se Ing. Kotka, platí-li v současnosti stanovisko dopravní komise dotovat 150.000 Kč spoje na lince 

720 050. 
Kotek: Sděluje, že komise nejprve dotaci doporučila, ale den před jednáním ZM na naléhání Dr. Holmana 

změnila stanovisko. Jeho osobní stanovisko jako předkladatele návrhu se nezměnilo. 
 
Na jednání se dostavil v 19:40 Dr. Marek – 15 členů ZM. 
 
K.Múčková: domnívá se, že tyto spoje by měla více dotovat firma TYCO, jejichž zaměstnanci tento spoj 

využívají. 
p.Dzuriš (z ČSAD Brno – město): firma TYCO se podílí na spoji částkou 100 tis., spoje využívá i několik 

cestujících z Podlesí. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy s dopravcem ČSAD Brno – město o krytí ztrát veřejné linkové 

dopravy na lince 720 050 Brno – Kuřim do výše 150 000 Kč/rok 2004. 
Hlasováno: pro 3, proti 5, zdrželo se 7 – neschváleno. 
 
 
 
5. Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za r. 2003  
Příl. čís. 7A-C, předkládá starosta, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřim za rok 2003.  
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i zpráva auditora o přezkumu hospodaření, s výrokem bez výhrad. 
Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úřední desce MěÚ Kuřim. 
 
Příjmy: 
Příjmy schváleného rozpočtu - 133.939.500,- Kč 
Příjmy po rozpočtových opatřeních - 219.338.500,- Kč 
Skutečné příjmy – 220.422.427,35 Kč 
 
Výdaje: 
Výdaje schváleného rozpočtu – 149.547.500,- Kč 
Výdaje po rozpočtových opatřeních – 227.992.800,- Kč 
Výdaje skutečné – 210.032.957,41 Kč 
 
Saldo příjmů a výdajů – 10.389.469,82 Kč 
 
Přestávka: 20:00 – 20:15 
 
Přijaté usnesení: 1085/2004 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 2003  
pro 15 
Termín plnění: 1. 6. 2004 (OF) 
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Přijaté usnesení: 1086/2004 - ZM bere na vědomí „Zprávu nezávislého auditora o ověření hospodaření a 
účetní závěrky v rozsahu finančního auditu za rok 2003“ s výrokem „bez výhrad“ . 

Termín plnění: 1. 6. 2004 
Zodpovídá: OF 
 
 
6. Výsledky hospodaření města k 31. 3. 2004 
Příl. čís. 8A, předkládá starosta zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2004:  
Příjmy města po konsolidaci činily k 31. 3. 2003 44.903.120,40 Kč 
Výdaje města po konsolidaci činily 34.388.185,05 Kč. 
Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí + 10.514.935,35 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. 
čtvrtletí roku 2004 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 32,19 % .Toto vyšší procento je způsobeno obdržením dotací na školství, 
které byly do rozpočtu zapojeny až v měsíci dubnu. Plnění příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu a je 
konsolidované. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 22,02 %, což znamená, že výdaje se vyvíjejí proporcionálně ke 
schválenému rozpočtu Porovnáním procentuelního plnění příjmů i výdajů lze zjistit, že příjmová strana rozpočtu 
byla plněna rychleji než výdajová, tudíž v tomto období město dosáhlo hospodářského výsledku  
 + 10 514 935,35 Kč. Úhrady nákladnějších investičních akcí nás ještě čekají, především ve 2. a 3. čtvrtletí.  
 
Přijaté usnesení: 1087/2004 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 31.3.2004.  
Hlasováno: pro 15 
 
 
 
7. Finanční záležitosti 
 
7.1. 
Rozpočtová opatření 
Příl. čís. 9A – C, předkládá starosta, zpracoval OF: 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
ZM jsou předkládána ke schválení následující rozpočtová opatření: 
 
1) V souvislosti s projednávaným materiálem o převodu částky 452.000,- Kč z loňského roku do letošního u 
investiční akce č. 59 - Rekonstrukce střechy tribuny. 
 § 6409 inv. akce č. 59  + 452.000,- Kč 
 § 6409 rezerva    - 452.000.- Kč 
Poznámka: 
V.Zejda: na stadionu je třeba ještě udělat podhled a armatury. 
 
2) JMK oznámil městu, že mu pro letošní rok snižuje rozpočet na sociální dávky o 5.000,- Kč, na základě toho 
budou poníženy příjmy i výdaje pro tuto oblast. 

příjmy: pol. 4112   - 5.000,- Kč  
výdaje: § 4179   - 5.000,- Kč 
 

3) Osobní automobil typ Škoda 13 LX Forman zakoupený v roce 1992, vozidlo ujelo 150 000 km, je ve 
špatném technickém stavu. Vyžaduje opravu v ceně několika tisíc až desítek tisíc korun. Samotné vozidlo má 
odhadní cenu ve výši kolem 30.000,- Kč (odhad odboru dopravy). Z uvedeného důvodu je navrhováno zakoupit 
nový osobní automobil.  
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Možnosti financování nákupu: z ORG 375 000 000 vnitřní správa 150 000 Kč z nerealizovaného nákupu 
nábytku pro vybavení zbývajících kanceláří, 200 000 Kč z položky na platy zaměstnanců.  
 § 6171 osobní náklady  - 200 000 Kč 
 § 6171 věcné náklady  - 150 000 Kč 
  § 6409 inv. akce č. 51   350 000 Kč 
 
4) Na základě odsouhlasených plateb s obcí Moravské Knínice je povyšována příjmová stránka rozpočtu o 
částku 98 900 Kč (příspěvek za žáky navštěvující naše školy a vedení přestupkové agendy). 
 Příjmy: pol. 4121    98 900 Kč 
 § 6409 rezerva    98 900 Kč 
 
5) Odbor majetkoprávní požádal o úpravu rozpočtu v oblasti bydlení, a to z důvodu zvýšených tržeb za prodané 
byty (navýšení příjmů o 5 700 000 Kč a výdajů o 300 000 Kč z důvodu vyšší daně z převodu nemovitostí). 
 Příjmy: § 3612    + 5 700 000 Kč 
 Výdaje: § 3612    + 300 000 Kč 
 Výdaje: § 6409 rezerva + 5 400 000 Kč 
 
6) Odbor majetkoprávní dále požádal o provedení rozpočtového opatření z oblasti výkupu pozemků pod 
komunikacemi. 
 Příjmy: § 3639   - 1 032 500 Kč 
 Výdaje: § 6409 rezerva  - 1 032 500 Kč 
 
7) Na základě projednávaného materiálu týkajícího se investiční akce „Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ 
Jungmannova“ je navrhováno schválit následující rozpočtové opatření: 
 § 6409 inv. akce č. 26  + 2 800 000 Kč 
 § 6409 rezerva    - 2 800 000 Kč 
Diskuse: 
Dr. Poledňák se dotázal, co způsobilo nárůst ceny. 
A. Matějíčková vysvětlila: cena dle studie byla odhadnuta na 5,6 mil., Kč, ale cena dle projektu (a dle stejného 

projektanta) stoupla na 8,7 mil Kč. Důvodem nárůstu je skutečnost, že ve studii nebylo počítáno 
s výměnou vzduchotechniky, výměnou podlah atd. Cenu velkým dílem ovlivnila i vyšší DPH. 

Dr. Poledňák: navrhuje vzhledem k přebytku v rozpočtu za r. 2003 navýšit příjmovou stránku. 
Dr. Holman: na příštím ZM budou předloženy všechny změny, ale s přebytkem se počítá na nástavbu knihovny. 
 
8) ZŠ Tyršova požádala o navýšení příspěvku o částku 16.298,- Kč na úhradu ½ nákladů na plavání žáků 2. tříd. 
 § 3113 ZŠ Tyršova  + 16 300 Kč 
 § 6409 rezerva    - 16 300 Kč 
 
9) Nová inv. akce „Projekt na rekonstrukci ŠJ MŠ Zborovská pracoviště Komenského a výdejen stravy 
v pracovištích Otevřená, Jungmannova, Podlesí“. 
 § 6409 inv.akce č. 73  + 235 000 Kč 

§ 6409 rezerva    - 235 000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 1088/2004 - ZM schvaluje rozpočtové opatření čís. 9 k rozpočtu města na rok 2004 - dle 

zápisu.  
Hlasováno: pro 15 
 
 
7.2.  
Inventarizace majetku města k 31. 12. 2003 
Příl. čís. 10A, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OF.. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Na základě zákonů o účetnictví, o obcích a předpisů souvisejících, byla provedena fyzická a dokladová 
inventarizace majetku města Kuřimi k 31.12.2003. Byl inventarizován veškerý známý majetek města ve 
finančním vyjádření. 
 Majetek je veden u jednotlivých organizací v inventarizačních knihách a kartách. V centrální evidenci 
na finančním odboru je veden v inventárních knihách a počítači. Inventarizován je majetek v celkové hodnotě 
688 989 748,82 Kč. 
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Výsledky inventarizace byly ověřeny auditorem, nebyly shledány nedostatky a souhrn je předkládán 
v příloze. 

 
Rekapitulace: 
Stálá aktiva: 

1. dlouhodobý nehmotný majetek   2 095 863,51 Kč 
2. dlouhodobý hmotný majetek  625 457 253,10 Kč 
3. dlouhodobý finanční majetek   7 722 320,04 Kč 

 
Oběžná aktiva: 

1. zásoby      199 778,74 Kč 
2. pohledávky     6 949 113,57 Kč 
3. finanční majetek     3 907 079,29 Kč 
4. rozpočtové hospodaření    42 658 340,57 Kč 

CELKEM:     688 989 748,82 Kč 
 
Přijaté usnesení: 1089/2004 - ZM schvaluje výsledky inventarizace majetku města Kuřimi k 31.12.2003. 
Hlasováno pro 14, zdržel se 1. 
 
 
7.3.  
Uplatněný podnikatelský OBOLUS  
Příl. čís. 11, předkládá místostarosta, zpracoval OŽU. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Dne 20. 5. 2004 se dostavila podnikatelka – fyzická osoba, paní MUDr. Miluše Dvořáčková a uplatnila na 
předepsaném tiskopise podnikatelský OBOLUS v celkové výši 9.304,- Kč. Částku určila na opravu chodníku 
před vchody domů na ulici Jungmannova 862-865 ( tzv. Účko). 
Vzhledem k tomu, že navržený účel odpovídá Programu podnikatelský obolus 2004, doporučujeme 
podnikatelský OBOLUS schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1090/2004 - ZM schvaluje opravu chodníků před vchody domů na ulici Jungmannova č. p. 

862-865 v celkové hodnotě do 9.304,- Kč - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
Hlasováno pro 15 
 
 
 
8. Fond na podporu bytové výstavby – vyhlášení výběrového řízení 
Příl. čís. 12, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OF. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Dle vyhlášky Města Kuřim ze dne 25.8.1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu , v platném znění, 
vyhlašuje ZM výběrové řízení na poskytnutí těchto půjček. Odbor finanční navrhuje, aby termín podání žádostí 
na předepsaném formuláři, doložený příslušnými doklady, byl stanoven na období od 2.6.2004 do 25.6.2004 
včetně. 
 
Přijaté usnesení: 1091/2004 - ZM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu 

z Fondu pro podporu bytové výstavby dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 o poskytování 
půjček na bytovou výstavbu ze dne 25. 8. 1997 ve znění pozdějších změn a doplňků. 
Termín podání žádostí je do 25. 6. 2004. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
 
9. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příl. čís. 13 předkládá Ing. R.Hanák, vyřizuje KÚ. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Návrh čerpání prostředků - doporučení výběrové komise ze dne 18.5.2004: 
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poř. Žadatel žádáno navrženo účel čerpání  

č.          

1. DDM Kuřim  12 000,- 12 000,- lektor graffitti, materiál 1) 
2. DDM Kuřim  1 500,- 1 500,- turnaj super rapid šach - ceny 1) 
3. DDM Kuřim  2 000,- 2 000,- soutěž ve výpočetní technice 1) 

4. D.Holman+Kuřim. liga  5 000,- 5 000,- turnaj "O pohár Kuřimska" - futsal 2) 

5. CK Moravia Kuřim  3 000,- 3 000,- 7. ročník drakiády 3) 

6. Junák Kuřim  220 800,- 30 000,- elektřina,drobná údržba-materiál,vybavení kuchyňky 4) 

7. ZŠ Tyršova  7 500,- 7 500,- "Sochaření ve škole"  

8. ŘK farnost Kuřim   4 000,- 8 000,- hudební pořady, přednáška 5) 

9. SDH Kuřim  7 000,- 7 000,- soutěž mladých hasičů  

10. TJ Slovan Podlesí  11 700,- 10 000,- atletický pětiboj-přípr. sektorů, ceny, zákl. vybavení 6) 

11. HARD BIKERS Kuřim  18 000,- 18 000,- VC Kuřimi - PELL'S MTB Cup-Kuřimská hora  

12. TJ Sokol Kuřim  9 300,- 9 300,- vybavení nářadím 1) 

13. SK Kuřim - volejbal  9 000,- 9 000,- turnaj "O kuřimský měšec" - 13. ročník 7) 

14. ZUŠ Kuřim  6 000,- 6 000,- soutěže,malování (téma prázdniny)-ceny, nafuk. balónky  

15. ZO ČSCH Kuřim  20 000,- 20 000,- výstava drobného zvířectva Kuřim   

          

celkem :  336 800,- 148 300,-  

    

 poznámka:   

1) všechny takto plánované akce řešit již první žádostí příslušné organizace či spolku v roce  

2) na částku schválenou v minulém kole nebude uzavřena smlouva  

3) neodpovídající forma žádosti-upozornit žadatele    

4)  

 
neschválená částka 190 800,- Kč reprezentuje oblast investic zejména do stavebního materiálu (sádrokarton, 
dlaždice, štěrk, okna, lazur. lak, parap. desky, bitumenové pásy na střechu, strojní úprava terénu), komise 
doporučuje řešit případným požadavkem na vedení města, nikoliv z fondu 
 

 

5)  

 
z žádosti není zřejmé o kolik konkrétních akcí se jedná, komise vycházela z počtu dvou, případnou další akci 
řešit novou žádostí, současně vyplynulo doporučení zejména kult. akce časově koordinovat se SC Kuřim   

6)  

 
pokráceno o výdaje na občerstvení, pozvánky a nákup 1 oštěpu, současně řešit ozvučení zapůjčením od SK 
Kuřim (bude-li již dodáno), což reprezentuje ušetření příslušné rozpočtované částky  

7)  

 
v případě, že již bude dodáno objednané ozvučovací zařízení do SK Kuřim (příspěvek na zakoupení ozvučení 
pro SK Kuřim schválen v minulém kole) nebude tato rozpočtovaná položka čerpána  

 
Přijaté usnesení: 1092/2004 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu Výboru kulturního fondu ze dne 18. 5. 2004 . 
Hlasováno pro 15. 
 
 
 
10. Schválení agendy spojené se vstupem města do mikroregionu 
Příl. čís. 14A, B, předkládá Alena Matějíčková 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
 Založení dobrovolného svazku obcí a členství zakladatelů ve svazku vzniká podpisem smlouvy o 
založení dobrovolného svazku poté, co se založením svazku, podpisem smlouvy a přijetím stanov vysloví 
souhlas obecní zastupitelstva jednotlivých obcí v souladu se zákonem o obcích.  
 Dne 14. 4. 2004 proběhlo jednání se zástupci obcí, které projevily zájem o členství v dobrovolném 
svazku obcí. Jedná se o zástupce města Kuřimi, obce Veverské Bítýšky, obce Moravské Knínice a obce 
Chudčice. Zástupci navrhli název Mikroregion Kuřimka, vstupní vklad ve výši 5000,- Kč a roční členský 
příspěvek ve výši 2,- Kč na 1 obyvatele. Zástupci budoucích členů mikroregionu doporučili zajištění 
rozvojového dokumentu mikroregionu, jako nezbytné součásti žádostí o dotace a projevili vůli o 
spolufinancování projektu. 
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Změny 
Z následné diskuse vzešly změny v návrhu Stanov Mikroregionu Kuřimka: 
- Část II, Čl. 6, odrážka 1a) – opravené znění „účastnit se valné Hromady prostřednictvím svých delegátů 
s hlasem rozhodujícím“. 
- Část V. , Čl. 18 – opravené znění „vstupní finanční vklad ve výši 5.000,- Kč. Tento vklad je splatný v termínu 
do 31. 12. příslušného roku vstupu do svazku“. 
- Část. VII., Čl. 26, odrážka 2) „Kontrola může být vykonávaná i prostřednictvím občanů členských obcí, kteří 
dosáhli věku 18 let, … 
 
Dr. Poledňák: navrhuje zrušit investiční akci čís. 44 a převedení těchto peněz do rozpočtu města. 
 
Přijaté usnesení: 1093/2004 - ZM schvaluje Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Mikroregion 

Kuřimka a schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kuřimka - se 
změnami. 

Termín plnění 1. 6. 2004 
Zodpovídá: MSTA 
 
Přijaté usnesení: 1094/2004 - ZM deleguje za město Kuřim do Mikroregionu Kuřimka Mgr. Ladislava 

Ambrože a paní Alenu Matějíčkovou jako delegáty s hlasem rozhodujícím. 
Termín plnění 1. 6. 2004 
Zodpovídá: MSTA 
 
Přijaté usnesení: 1095/2004 - ZM ruší investiční akci čís. 44 a převádí vyčleněné finanční prostředky do 

rozpočtu města – rezerva. 
 
Přijaté usnesení: 1096/2004 - ZM schvaluje převedení finančních prostředků z rozpočtové rezervy na účet 

Mikroregionu Kuřimka jako vstupní vklad ve výši 5.000,- Kč a schvaluje roční členský 
příspěvek ve výši 18.400,- Kč (2,- Kč na 1 obyvatele s trvalým pobytem v Kuřimi ). 

Termín plnění: do 31. 12. 2004. 
Zodpovídá: MSTA 
 
Přijaté usnesení: 1097/2004 - ZM schvaluje převedení finančních prostředků z rozpočtové rezervy na účet 

Mikroregionu Kuřimka na vypracování studie regionálního rozvoje dle skutečných nákladů, 
max. však do výše 76.600,- Kč. 

Termín plnění: do 31 12. 2004 
Zodpovídá:OF 
Hlasováno o všech usnesení současně: pro 15 
 
 
 
11. Dohoda o narovnání s BVK, a.s. 
Příl. čís. 16A-D, předkládá místostarosta. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
ZM se na svých jednáních již několikrát zabývalo otázkou uznání či neuznání závazku vůči BVK, a.s. ve věci 
přeložky vodovodního řadu ulicích Podhoří a Buďárkova.  
„Přeložka trasy byla vyvolána navrženou trasou uliční stoky a skutečným stavem trasy stávajícího vodovodu, 
který byl odlišný od trasy v podkladech předložených projektantovi“ (Rozhodnutí OÚ Brno-venkov, referát ŽP 
z 12.11.2001). BVK realizaci přeložky zajistil jako opravu, ale auditor posléze akci vyřadil z oprav a označil 
jako investici do majetku města. Že došlo ke zhodnocení majetku města je nesporné. Otázkou však zůstávalo, 
zda náklady na rekonstrukci, jejichž postupnou úhradu nyní BVK po městu žádá, odpovídají skutečnosti. Město 
objednalo 2 nezávislé posudky (viz přílohy). Jak plyne ze závěrů obou posudků, způsob nacenění díla nezavdává 
příčinu k soudnímu sporu s BVK, i když je zjevné, že cena díla by za jiných okolností mohla být výběrovým 
řízením snížena. Předkladatel s přihlédnutím ke všem okolnostem navrhuje uzavření Dohody o narovnání, čímž 
se zároveň otevírá cesta k uzavření dodatku mandátní smlouvy. 
 
Dr.Holman poznamenal, že Brněnské vodovody a kanalizace jsou již ochotny převzít kanalizaci na ul. Brněnská 

a to od 1. 1. 2005. 
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Změny, připomínky: 
Dr. Poledňák: obává se opakování situace, jaká vznikla při rekonstrukci kanal. v Podhoří. Domnívá se, že 

předložená „Dohoda o narovnání“ tutéž situaci nevylučuje. 
Z těchto důvodů je předloženo několik připomínek, které budou zapracovány do „Dohody o narovnání “. 
Připomínky: 
- čl. II., 1.odstavec se celý vypouští a nahradí se dle návrhu dr.Holmana z přílohy 16D 
  3. odstavec se celý ruší 
- čl. III. – 1. věta článku se ruší. 
 
J.Brabec: v zájmu předcházení výše řešené situace navrhuje uzavřít s BVK dodatek k Mandátní smlouvě ve 

smyslu povinnosti BVK upozornit město předem na event. možnost přehodnocení opravy prováděné 
BVaK do kategorie investice. 

 
Přijaté usnesení: 1098/2004 - ZM schvaluje „Dohodu o narovnání se závazkem úhrady dle splátkového 

kalendáře“ s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. – se změnami. 
Hlasováno pro 9 zdrželo se 6. 
 
 
 
12. Různé 
12.1. 
Rozpočtové opatření – uznání závazku vůči BVK 
Příl. čís 17 předkládá starosta, vyřizuje OF. 
 
Přijaté usnesení: 1099/2004 - V souvislosti s projednávaným materiálem o uznání závazku Města Kuřimi vůči 

Brněnským vodovodům a kanalizacím, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, Brno, ZM schvaluje 
rozpočtové opatření čís. 10, kterým se zařadí do rozpočtu částka 750.000,- Kč, jako splátka 
tohoto závazku, dle splátkového kalendáře. 

  Výdaje § 6409 investiční rezerva - inv. akce č. 79  + 750 000 Kč 
  Výdaje § 6409 rezerva      - 750 000 Kč 
 
 
12.2.  
Odpověď na interpelaci Dr. Poledňáka 
Příl. čís. 15, předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
1) Od 1.4.2004 byl účtován registrační a připojovací poplatek ve výši 3.200,- Kč v 13 případech (v 9 případech 

se jedná o nové připojení na Dílech Sv.Ján, 2x Wolkerova, 1x RD, 1x SBD). 
2) Registrační a připojovací poplatek hradí všichni, kteří nebyli nikdy registrováni, nebo jedná-li se o nově 

zbudované připojení na kabelovou televizi tam, kde nebyla nikdy přípojka kabelové televize zbudována. 
3) Registr. poplatek se nevybírá, pokud je novým odběratelem příbuzný v přímé linii původního odběratele, na 

kterého přešla dosavadní smlouva.  
 Citace z platného ceníku od 1. 4. 2003: 
Připojení nového odběratele v bytě nebo v rodinném domě: 
Připojovací poplatek se vztahuje k osobě, ne k nemovitosti. 
 
 
 
Informace - různé: 
Dr. Holman: informoval o průběhu projednávání výstavby nové sportovní haly v orgánech města a ve veřejném 

fóru. 
 
J. Brabec: upozornil, že výlep plakátů v současné době v souvislosti s volbami do EP probíhá neorganizovaně a 

SCKD situaci nemůže ovlivnit. 
 
Dr. Holman: informoval o výsledcích šetření petice proti chovu psů panem Boleslavem na Podlesí - nepodařilo 

se do této chvíle prokázat tvrzení petice, že chovatel překračuje zákony. 
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Ing. Kotek: vyzval vedení města, aby zajistilo uzamykání nádražní haly v Kuřimi až po posledním odjezdu vlaků 
tak, jak bylo s ČD dohodnuto, a ne ve 22:00 hodin, jak se děje nyní. 

 
J.Herman: - žádá vyměnit dopravní značení na mostku v ul.Láznisko (vyšší nosnost)  

- žádá informaci o důvodech zátarasů do lesního porostu „Zlobice“. 
 
L. Kincl: dotaz, co znamená „Infokanál 2“ v Kabelové televizi? 
J. Brabec: sdělil, že se jedná o zkušební kanál (s videotextem a teletextem), který by se časem sjednotil se 

stávajícím programem Infokanálu. 
L. Kincl: kdo bude rozhodovat, co se bude vysílat na tomto Infokanálu? Nesouhlasí, aby bylo něco „testováno“ 

bez souhlasu zastupitelstva města. 
J. Brabec: sdělil, že i nadále bude o programovém složení Infokanálu rozhodovat zastupitelstvo. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl p. Lubomír Kincl. Následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení – 
schváleno 14 hlasy. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22:20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 1.6.2004 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Ing.Miloš Kotek          Jiří Brabec 
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Přílohy: 
- Pozvánka 
- Plnění usnesení 
- Výsledky hlasování 
- Usnesení návrhové komise 
1 Majetkoprávní úkony 
2 Výkup pozemků pod komunikacemi 
3, 3A-C Směna pozemků v průmyslové zóně, grafic. přílohy 
4, 4A, B Odprodej bytových jednotek na ul. Wolkerova 
6, 6A-B IDS, Smlouva o zajištění financování, Konvence 
7, 7A-C Závěrečný účet za tok 2003 
8, 8A Výsledky hospodaření města k 31.3.2004 
9, 9A-C Rozpočtová opatření 
10, 10A Inventarizace majetku města k 31.12.2003 
11 Podnikatelský obolus 
12 Fond na podporu bytové výstavby – vyhlášení VŘ 
13 Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
14, 14A,B Schválení agendy spojené se vstupem města do mikroregionu, Smlouva, Stanovy 
15 Odpověď na interpelaci Dr.Poledňáka 
16, 16A-D Dohoda o narovnání s BVK, a.s. 
17 Rozpočtové opatřen opatření – uznání závazku k BVK 
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